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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد اخللق 

 الطاهرين وخامت املرسلني أيب القاسم حممد وعلى آله الطيبني
  . واللعن الدائم على أعداء الدين 

  

  أما بعد ،،
فهذه جمموعة من كلمات أهل العلم يف حكم دراسة الفلسفة          
مجعتها استجابة لطلب مجاعة من إخواين من طالب العلم يف          
احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة ، وذلك بعدما رأيناه من           

 الساعني إليقاع   مشاغبات وتطاوالت دعاة الفتنة املشبوهني    
الفرقة والشتات يف احلوزة العلمية ، وتشكيك عامة املؤمنني         

 عـرب الطعـن يف      – أعلى اهللا كلمتهم     –يف علماء الطائفة    
  . عقائدهم ورميهم بالكفر والزندقة والعياذ باهللا 

وحكم دراسة الفلسفة من األحكام الواضحة عند طلبة العلم         
يف احلوزات العلميـة    ، فهم يشاهدون دروس الفلسفة تعقد       

املختلفة ، ويرون الكثري من اإلنتاج الفكري الفلسفي على يد          
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علماء وأساتذة احلوزة العلمية ، فلم أكن أرى حاجة للكتابة          
  . يف هذا املوضوع 

ولكن ملا رأينا الفتنة تنشر عن عمد وقـصد بـني العـوام             
بيني  بيد احلز  ضرم نارها ت  بدأتوالبسطاء والطلبة املبتدئني ، و    

السياسيني مستغلني الشرع احلنيف واملنرب احلسيين الـشريف        
ومواقع االنترنت ، كان البد من بيـان احلكـم الـشرعي            
وضوابط دراسة الفلسفة كما بينها العلماء ، حفاظـاً علـى           
الدين ووحدة املؤمنني ، وردع جهاالت املتعاملني ، والتحذير         

  . م من كيد الشياطني والسياسيني ومن يقف خلفه
  

  عادل كاظم عبداهللا 
  قم املقدسة 
  العاشر من شهر ربيع األول 

    هـ1433عام 
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  .  املرحوم الشهيد الثاين الشيخ العاملي -1

من كتاب منية املريد يف أدب املفيد واملـستفيد ، لـسماحة            
العامل اجلليل والفقيه العظيم الشهيد الثاين الشيخ زين الدين بن    

 هـ تقريبـاً ، وهـذا       965تشهد يف عام    علي العاملي املس  
السفر من الكتب اخلالدة ، وهو حمط اهتمام علماء الطائفة ،           
كما كان طالب العلم يف احلوزات العلمية فيما سبق يقرأ هذا           
الكتاب يف بداية مسرية الطلب ، ونأمل أن تعود هذه السرية           
للحاجة املاسة هلا ، فَطَلب العلم بدون التحلـي بـاآلداب           

  . وذيب األخالق يعد جناية كربى على الدين واتمع  
 –يف املطلب الثاين من خامتة الكتاب حتدث الشهيد الثـاين           

 عن مراتب أحكام العلم الشرعي وما أحلق بـه ،  –رمحه اهللا  
  : فكان مما قاله 

وبقي علوم أُخر بعضها حمرم مطلقاً كالسحر والـشعبذة         (( 
  . ترتب عليه إثارة الشكوك وبعـض الفلسفة وكل ما ي

وبعضها حمرم على وجه دون آخر كأحكام النجوم والرمـل          
          م تعلمها مع اعتقاد تأثريها وحتقيق وقوعها ، ومبـاحفإنه حير
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مع اعتقاد كون األمر مستنداً إىل اهللا تعاىل وأنه أجرى العادة           
  . بكوا سبباً يف بعض اآلثار وعلى سبيل التفاؤل 

 كأشعار املولّدين املشتملة على الغزل وتزجية       وبعضها مكروه 
  .الوقت بالبطالة وتضييع العمر بغري فائدة 

وبعضها مباح كمعرفة التواريخ والوقائع واألشعار اخلالية عما        
ذُكر مما ال يدخل يف الواجب كأشعار العرب العاِربـة الـيت           

  . تصلح لالحتجاج ا يف الكتاب والسنة فإا ملحقة باللغة 
وباقي العلوم من الطبيعي والرياضـي والـصناعي أكثـره          
موصوف باإلباحة بالنظر إىل ذاته ، وقد ميكن جعله منـدوباً           
لتكميل النفس وإعدادها لغريه من العلوم الشرعية بتقويتها يف         

ا استلزم التقـصري يف       القوة النظرية ، وقد يكون حراماً إذ
رياً يف زماننا هـذا     العلم الواجب عيناً أو كفاية كما يتفق كث       
  . )) لبعض احملرومني الغافلني عن حقائق الدين 

  

الشهيد الثاين  . كتاب منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد        : املصدر  ( 
انتـشارات  . ط اخلامـسة    .  وما بعدها    381ص  . الشيخ العاملي   

  . ) هـ 1422. مدينة قم املقدسة . دفتر تبليغات إسالمي 
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احة السيد اخلوئي واملرحـوم مساحـة        املرحوم مس  -3و2

  . الشيخ التربيزي 

من كتاب صراط النجاة يف أجوبة االستفتاءات ، وهو يضم          
إجابات وردود لسماحة آية اهللا العظمى زعيم احلوزة العلمية         
املرحوم السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي ، مـع تعليقـات    

لشيخ املـريزا   تلميذه النجيب مساحة آية اهللا العظمى املرحوم ا       
   . - عليهما الرمحة والرضوان -جواد التربيزي 

  

هل إنّ دراسة الفلسفة الزمـة لطالـب        ) : 1339(سؤال  
العلوم الدينية الذي يضع نفسه يف موضع األخذ والرد بالنسبة          
إىل سائر العقائد واألديان ، وهل هناك وجوب كفائي على           

 وهل ميكن إدخال    طالب العلوم الدينية يف القيام ذا الدور ،       
مقدمة لألمر باملعروف   ) أي الفلسفة   ( هذا حتت عنوان كونه     

والنهي عن املنكر أو كونه مقدمة للحفاظ علـى الـدين أو            
كليهما ، وإن مل تكن الزمة لطالب العلوم الدينية فهل فيها           
رجحان أو ال رجحان فيها أصالً ، مث إن دراسة الفلسفة على     

و أن توضحوا لنا جواب هـذه        أرج –من تكون غري جائزة     
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 ولو فرضنا أن فهم علم أصول الفقه أو بعض          –الفقرة متاماً   
أبوابه فهماً صحيحاً كامالً كان متوقفاً عليها فهـل هنـاك           
رجحان يف دراستها عموماً أو بقيد أنّ هذا الطالب يكون له           

  مستقبل جيد يف اإلفادة إن شاء اهللا ؟ 
  

 ذكر على دراسة الفلسفة ،      مل يتضح لنا توقف ما    : اجلواب  
وقد تعرضوا للمقدار الالزم منها يف طي أصول الدين والفقه          
، وإذا خاف من الضالل إثر دراستها حرم وإالّ فال مانع منه            

  . يف حد نفسه ، واهللا العامل 
ومل يعلق الشيخ التربيزي على جواب أُستاذه السيد اخلوئي مما          

ليـه الـشيخ التربيـزي يف       يعين موافقته عليه وفق ما نص ع      
  .مقدمته 

  

الـسيد  . كتاب صراط النجاة يف أجوبة االسـتفتاءات        : املصدر  ( 
مجع الشيخ موسى مفيد الـدين      . اخلوئي وتعليقات الشيخ التربيزي     

مدينـة  . مكتبة فدك   . ط األوىل اجلديدة     . 405 ص   2ج. عاصي  
  . ) هـ 1425. قم املقدسة 
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ني واملسترشدين ، لـسماحة     وأيضاً من كتاب آداب املتعلم    
املرجع الديين آية اهللا العظمى املرحوم الشيخ املـريزا جـواد           

   .- قدس اهللا روحه –التربيزي 
حب دراسة الفلسفة لكنين أخـاف      أنا طالب علم أُ   : سؤال  

االحنراف ، أرجو أن تبينوا يل املطالب اليت ميكنين دراستها يف           
  الفلسفة ؟ 

  

 مانع من قراءة املطالب الفلـسفية       ال: بامسه تعاىل   : اجلواب  
اليت ال متس بالعقائد الدينية ، وأما املسائل الفلسفية اليت هلـا            
مساس باألمور العقائدية فإن كان املتعلم متمكناً من حفـظ          
عقائده وال يقع يف الشك والتردد ولو بواسطة بيان األسـتاذ           

 ميكـن أن    فهذا أيضاً ال مانع منه ، وأما املوارد اُألخرى اليت         
خيرج الطالب فيها عن جادة الصواب ويدخل يف الـشبهات          

  . اليت ال يقدر على دفعها فيجب عليه تركها 
  

الـشيخ جـواد    . كتاب آداب املتعلمني واملـسترشدين      : املصدر  ( 
مدينة ) . ع(دار الصديقة الشهيدة    . ط األوىل    . 95ص  . التربيزي  

  . )  هـ 1431. قم املقدسة 
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  . يخ إسحاق الفياض  مساحة الش-4

من كتاب االستفتاءات الشرعية ، لسماحة املرجع الديين آية         
 أحد  – دام ظله    –اهللا العظمى الشيخ حممد إسحاق الفياض       
  . أركان احلوزة العلمية يف النجف األشرف 

  

أال تعترب دراسة الفلسفة واملناقشة فيهـا       ) : 1583(سؤال  
  نعتربها شركاً ؟ بسبب بعض األمور اليت ميكن أن اً حرام

  

ال بأس بدراسة الفلسفة أو املناقشة فيها يف حـد          : اجلواب  
نفسها ، نعم لو كان الشخص غري مؤهل لدراسـتها بـأن            

  .كانت تؤدي إىل احنرافه وإضالله مل جيز له دراستها 
  

 536ص  . الشيخ الفياض   . كتاب االستفتاءات الشرعية    : املصدر  ( 
  . ) هـ 1431. دار البذرة . ط األوىل . 
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  .  مساحة السيد صادق الروحاين -5 

من كتاب أجوبة املسائل يف الفكـر والعقيـدة والتـاريخ           
واألخالق ، لسماحة املرجع الديين آية اهللا العظمى الـسيد          

  أحد أركـان     - دام ظله    –حممد صادق احلسيين الروحاين     
  . احلوزة العلمية يف قم املقدسة 

  

   الفلسفة حرام ؟ هل دراسة) : 151(سؤال 
  

دراسة الفلسفة ليست حراماً ، : بامسه جلت أمساؤه : اجلواب 
بل قد تكون من الواجبات الكفائية فيما لو توقف رد الشبه           
الفلسفية على ذلك ، ولعل هذا الـسبب هـو الـذي أدى             

  . لدراستها يف احلوزات العلمية 
  

هل صحيح أن اإلسالم ال توجد فيه فلسفة        ) : 150(سؤال  
وال منطق ، وكل ما يسمى فلسفة أو منطقاً إسالميين فهـو            
عبارة عن ترمجة لفكر اإلغريق والرومان الغريب عن اإلسالم         

  كما يقول ذلك النصراين املاركسي جورج طرابيشي ؟ 
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املنطق والفلسفة ِعلمان عقليان : بامسه جلت أمساؤه : اجلواب  
من قواعـدمها  خاضعان الستدالالت العقل وبراهينه ، وكثري      

مما يدركه كل من له حظّ من العقل ، غاية األمر أنه قـد ال               
حييط باالصطالحات اخلاصة بكل واحد من الِعلمني ، فـإن          

 – مـثالً  – نـسان الالإوكل إنسان بعقله يدرك أن اإلنسان   
يستحيل اجتماعهما يف شيء واحد ، وإن مل يعرف أن ذلك           

  قيضني ، كما أن كلّ    عربون عنه استحالة اجتماع الن    هو ما ي 
 درك بعقلهِ إنسان ي     توقفاً على املتقدم فال     أن املتأخر إذا كان م

     توقفاً عليه ، وإن مل يعرف أن       ميكن أن يكون نفس املتقدم م
  .ذلك هو ما يعربون عنه بالدور الباطل ، وهكذا 

وهذا ال يعين صحة مجيع مطالب الِعلمني املذكورين ، بـل           
 فما قام الربهان على صحته منـهما        فيهما الغثّ والسمني ،   

  . قبلناه ، وما قام على بطالن رفضناه 
  

مجـع  .السيد صادق الروحـاين     . كتاب أجوبة املسائل    : املصدر  ( 
دار زين العابـدين    . ط األوىل    . 73 ص   2ج. السيد ضياء اخلباز    

  . )   هـ 1432. مدينة قم املقدسة .  )ع(



13 

يف املـال هـادي     ما هو رأيكم الـشريف      ) : 295(سؤال  
  السبزواري ، وهل صحيح أن لديه أفكارا فلسفية كفرية ؟ 

  

 -املال هـادي الـسبزواري      : بامسه جلت أمساؤه    : اجلواب  
 أحد فالسفة الشيعة الكبار ، وكتابه املنظومـة         –قدس سره   

كتاب درسي مشهور يف احلوزات العلمية ، وبطبيعة ختصصه         
ا كفرية ، سيما وأنه     لديه أفكار فلسفية ، ولكن مل يتضح أ       

  عـن   ذكر يف الكتاب الفلسفي كونه كاشـفاً      ليس كلما ي 
  . معتقدات املؤلف 

   . )134 ص 2املصدر السابق ، ج: املصدر (
  

) األسفار األربعة (ما رأيكم الشريف بكتاب     ) : 305(سؤال  
  ؟ 

هو كتاب اجتهادي نظـري     : بامسه جلت أمساؤه    : اجلواب  
 على الصواب واخلطأ ، ومؤلفه مع       شتمل من الكتب م   ِهكغِري
 ليس معصوماً ومل يدع أحد له العـصمة فـإن            قدرهِ جاللِة

العصمة ألهلها ، وقرائته ألهله ال بأس ا ويتركه من لـيس            
  . أهالً له 
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   . )139 ص 2املصدر السابق ، ج: املصدر (
  

مؤلفات الشيخ  أبرز  وال خيفى أن كتاب األسفار األربعة من        
املعروف وصدر املتأهلني   ب ب امللق،  هيم الشريازي   حممد بن إبرا  
  . هـ 1050املتوىف سنة باملال صدرا 

  

ما هي حدود دراسة الفلسفة بالنسبة لطالب  ) : 366(سؤال  
  العلوم الدينية احلوزوية ؟ 

  

ال جتوز دراسة الفلـسفة إالّ      : بامسه جلت أمساؤه    : اجلواب  
ما تأخروا يف الشروع للطالب احملصنني ِفكرياً وعقائدياً ، وكل 

 - حىت تكون سائر العلوم احلوزوية بأيـديهم         -يف دراستها   
  .كان ذلك أفضل وأكمل 

   . )162 ص 2املصدر السابق ، ج: املصدر (
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  .  مساحة الشيخ ناصر مكارم الشريازي -6

من كتاب الفتاوى اجلديدة ، لسماحة املرجع الديين آيـة اهللا           
 املرجع  – حفظه اهللا    –الشريازي  العظمى الشيخ ناصر مكارم     

  . البارز يف إيران 
  

  : كارم قال الشيخ ناصر م
أن يكـون   : األول  : ال إشكال يف تعلم الفلسفة بشرطني       (( 

: املكلف قد تعلم العقائد اإلسالمية باملقدار الكايف ، واآلخر          
  . )) أن يدرس الفلسفة عند أستاذ ملتزم 

  

لفلسفة ؟ وهل توافقون    ما هو رأيكم يف ا    ) : 1757(سؤال  
الفلسفة اجلديدة ؟ وليس املقصود من طرح هذين الـسؤالني          
هو بيان معامل الفلسفة بل الغرض هو التحقق منها ألن بعض           

  العلماء خيالفون درس الفلسفة ؟ 
  

إنّ تعلّم الفلسفة لألشخاص الذين يتمتعون بأساٍس       : اجلواب  
يساهم كثرياً يف   متني من العقائد ، ليس غري مضر فَحسب بل          
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تنمية قُدرام الفكرية ولكن جيب أن يدرسها الطالب عنـد          
  . أُستاذ ملتزم 

  

 ص  3ج. الشيخ ناصر مكارم    . كتاب الفتاوى اجلديدة    : املصدر  ( 
مدينة قـم   ) . ع(مدرسة اإلمام علي    : الناشر  . ط األوىل    . 547

  . ) هـ 1427. املقدسة 
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  . د حممد الشريازي  املرحوم مساحة السي-7

 رمحه  –كتب املرحوم مساحة السيد حممد احلسيين الشريازي        
 هـ ، شرحاً على منظومـة املـال     1422 املتوىف سنة    –اهللا  

 وهذه املنظومة من املتـون      – رمحه اهللا    –هادي السبزواري   
الفلسفية الدراسية يف احلوزة العلمية ، وقد حتـدث الـسيد           

  : بته مع الفلسفة ، فقال الشريازي يف املقدمة عن جتر
لقد قرأت شرح املنظومة وأنا بني اخلامس عشر والسادس         (( 

عشر من سين العمر ، مث تغري نظري بالنسبة إليه وبالنسبة إىل            
سائر كتب الفلسفة اليت تعاطيتها تغـرياً مدهـشاً حـىت اين     
         ِتذكار أشعار املنظومة اليت حفظت كل ذلك وتركت تركت

  .عن ظهِر القلب حىت نسيتها كثرياً منها 
ة انقلبت أوضاع املسلمني رأساً علـى عقـب ، وإذا           أوفج

ِبشالالت من املبادئ الغربية والشرقية أَخذت تغـزو الـبالد      
ِبكلّ عنف وضراوة ، وكانت من أُمهات املبادئ الفاسـدة          
مبدأ ماركس ودارون وفرويد ، واَألنكر من الكـل منطـق           

  . يع األسس العلمية الديالكتيك الذي ينسف مج
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اسـتحالة اجتمـاع    ( فإنّ العلوم كلها قامت على مبـدء        
يـرى  ) املنطق اجلديل ( والديالكتيك ) النقيضني وارتفاعهما   

  .إمكان ذلك بكل إصرار 
وهذا سبب عودي إىل الفلسفة مبنطقها الربهاين الـصحيح ،          
فإنّ احلروب الفكرية جيب أن تقابل باملثل ، كما أن احلروب           

وأَِعدواْ لَهم  { لسالحية يلزم أن تقابل باملثل ، قال اهللا تعاىل          ا
  . } ما استطَعتم من قُوٍة 

صداً هلذا اهلجـوم    ) ره(فرأيت أن شرح منظومة السبزواري      
الذي غزى أفكار الكثري من مفكري املسلمني البسطاء ، وقد          

 بالقـدر   التوضيح أوالً ، وحتري الواقع    : راعيت يف الشرح    
امليسور ثانياً ، وعلّقت على ما علق خباطري منه شيء ممـا            
بظاهره يتناىف مع العقيدة أو العلم ، واملأمول منه سبحانه أن           
يقرنه برضاه وجيعله درءاً للمنطق الوافد كما توخيت ، وهو          

  . )) املستعان 
  

السيد حممد الشريازي   . كتاب شرح منظومة السبزواري     : املصدر  ( 
  . )مدينة قم املقدسة . ط دار القرآن احلكيم  . 4و3ص . 
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  .  املرحوم مساحة السيد علي العلوي -8

من كتاب الرافد ، لسماحة آية اهللا املرحوم السيد علي بـن            
 املتـوىف   – قدس سره الشريف     –احلسني العلوي الكاظمي    

 هـ ، وهو والد مساحة آية اهللا الـسيد عـادل            1402سنة  
   . -  حفظه اهللا–العلوي 

ما جيب لتنظيم احلـوزات     ( ذكر يف كتابه الرافد حبثا بعنوان       
احتوى على خالصة جتربته الطويلة يف احلوزة العلمية  ) الدينية  

، وذكر فيه جدوالً لترتيب الدروس ، وجـدوالً للكتـب           
الدراسية ، إليك جدول الكتب الدراسية اليت ذكرها ومـن          

  .ضمنها كتب الفلسفة 
  

  الكتب الدراسية 
النحو الواضح االبتدائي ، النحو الواضح الثـانوي ،         : اللغة  

الصرف ، القطر أو السيوطي أو شرح اجلامي ، شرح ابـن            
  . عقيل ، مغين اللبيب 

  . موجز املنطق ، منطق املظفر ، احلاشية : املنطق 
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لباب معامل الدين ، املعـامل ، أصـول املظفـر ،            : األصول  
، ) الرسـائل (، الفرائـد   ) ولاجلـزء األ  (القوانني ، الكفاية    

  ) .اجلزء الثاين(الكفاية 
حماضرات يف أصول الدين ، باب احلادي عـشر ،          : الكالم  

  . شرح التجريد 
  . املنظومـة ، األسـفار : الفلسفة 
الرسالة العملية ، املختصر النافع ، الشرائع ، اللمعتان         : الفقه  

  ) .مباحثة(، املكاسب ، اجلواهر 
  . البالغة الواضحة ، خمتصر املعاين ، املطول : املعاين 

  

ط  . 325 ص   1ج. السيد علي العلوي    . كتاب الرافد   : املصدر  ( 
  . ) هـ 1398. مدينة قم املقدسة . مطبعة مهر . األوىل 
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  .  مساحة السيد حسني الشاهرودي -9

  قد مع مساحة آية اهللا السيد حسني الشاهرودي         من لقاء ع– 
 األستاذ البارز يف احلوزة العلمية يف مدينة قـم          –حفظه اهللا   

 ، عرب   - عليه السالم    –املقدسة ، وإمام مسجد اإلمام الرضا       
،  م   2009عـام    منتديات يا حسني يف شهر أغسطس        موقع
وي ينصح به طالـب     حول املنهج الدراسي الذ   سؤال  له  ه  ج

الـسؤال  ، وإليكم   ضمن املنهج    كتب الفلسفة    ذكرفالعلم ،   
  .واجلواب

  

املنهج السليم يف الدراسة احلوزويـة       ما هو ): 13(السؤال  
ـ نه طالب العلم ، نود لو تذكروالذي يسري علي أمسـاء   ا لن

 يف كل املراحـل     وإتقااالكتب اليت ترون ضرورة دراستها      
الطالب بنـصيحتكم ويـدرس هـذه     احلوزوية حبيث يأخذ

   ودمتم وجزاك اهللا خري اجلزاء ؟، الكتب
  

شرح ابن عقيـل ، أو شـرح        : يف النحو واللغة    : اجلواب  
، ) الباب األول والباب الرابع   (السيوطي ، واملغين البن هشام      
  . خمتصر املعاين أو جواهر البالغة 



22 

 

  . منطق املظفر ، حاشية املال عبداهللا : يف املنطق 
  . أصول املظفر ، الرسائل ، الكفاية : يف األصول 
  . للمعة الدمشقية ، الرياض ، املكاسب شرح ا: يف الفقه 

  . جامع السعادات للنراقي : يف األخالق 
  . تفسري الصايف : يف التفسري 

  . الدراية للشهيد الثاين : يف علم احلديث 
  . عقائد اإلمامية وشرحها للخرازي : يف العقائد 
  . بدايـة احلكمة وايـة احلكمة : يف الفلسفة 
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  الگلپايگاينلشيخ علي الرباين  مساحة ا-10

من كتاب إيضاح احلكمة يف شرح بداية احلكمة ، لسماحة          
 – الگلپايگـاين حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ علي الرباين       

 األستاذ البارز يف احلوزة العلمية يف مدينة قم         –دامت بركاته   
  . املقدسة ، وصاحب العديد من املصنفات العلمية 

الشرائط الالزمة  (  املذكور حبثاً بعنوان     ذكر يف مقدمة كتابه   
  : ننقل منه ما يلي ) لتحصيل الفلسفة 

جيب أال خيفى على كل حال أن حبوث احلكمة النظريـة           (( 
والفن األعلى هي حبوث دقيقة وعميقة وال يتيسر الـدخول          
فيها لكل أحد ، وهناك شرائط الزمة ملن له امليل إىل حتصيل            

  : ان ـالفلسفة أمهها إثن
ال : امتالك التفكري العقالين والذوق الفلـسفي        -1

، تتفاوت من ناحية الذوق والتفكريشك أن الناس 
وال يتميزون مجيعهم بالذوق والتفكري الفلسفي ،       
ولذا فإن من يستطيع أن يكون موفقـاً يف هـذه       
املباحث هو فقط من يتمتع بالـذوق الفلـسفي         
والتفكري املنطقي والعقـالين ، ويف غـري هـذه          
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لصورة جيب الرجوع إىل كتب العقائد والكالم       ا
لالطالع الالزم يف حقل البحـوث االعتقاديـة        
واملعارف ، ألن اشتراك هكذا أفراد يف الـدروس        

ة الدقيقة ليس فقط غري مفيد بل سيكون        يالفلسف
  . مضراً 

يلزم لطالب  : التسلط الكايف على مباحث املنطق       -2
 –طـق   الفلسفة التسلط الكايف على مباحث املن     

فضالً عن امتالك الـذوق الفلـسفي والـتفكري         
 وأن يكونوا على علم بدرجة جيـدة        –العقالين  

أعم مـن الـصورة     (باملباحث املرتبطة بالقياس    
بشكل خاص ، وأن يفرقوا بني األشكال       ) واملادة

االقترانية واالستثنائية ، وأن يعرفوا شرائط انتاجها       
طـات  وشرائط القياس الربهاين وأصـناف املغال     

املنطق آلـة   : اللفظية واملعنوية ، وجبملة واحدة      
فليس اعتباطاً  . الزمة وضرورية حملصلي الفلسفة     

أن يوصي الشيخ الرئيس بشكل أكيد يف آخـر         
اإلشارات أن جيتنب عن عرض هـذه املباحـث         
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العميقة والدقيقة على مـن ال يتمتـع بالفطانـة          
هلني واخلربة الفكرية الالزمة ، ومل يجز صدر املتأ       

ألكثر األفراد الـدخول يف هـذه       ) قدس سره (
 ... )) املباحث 

 

الـشيخ  . كتاب إيضاح احلكمة يف شرح بداية احلكمة        : املصدر  ( 
) . ع(ط دار زين العابدين      . 22و21 ص   1ج . الگلپايگاينالرباين  

   . ) هـ 1432. مدينة قم املقدسة 
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  .  مساحة الشيخ مهدي املؤمن -11

اب شرح اية احلكمة ، لسماحة حجة اإلسالم الشيخ   من كت 
 وهو من علماء الـدين      – حفظه اهللا    –حممد مهدي املؤمن    
  . الكويتيني البارزين 

 قال الشيخ املؤمن متحدثاً عن الفلسفة وتارخيهـا ومراحـل    
  : تطورها 

بدأت الفلسفة رحلتها يف عصر احلضارة اإلسالمية بترمجة        (( 
 إىل الغربية ، مث أخذت هلـا مكانـاً          كتب اليونان وعلومهم  

  .مرموقاً يف املراكز العلمية للمسلمني 
حىت ظهر فالسفة مسلمون بآراء جديدة ونظريات متطـورة         
حديثة مل يسبقهم إليها أحد من فالسفة اليونان أو الصني أو           
الفرس وما أشبه ، وكان هلم الفضل األكرب واليد الطـوىل يف            

العلوم ، إبتـداءاً مـن الكنـدي    رقي الفلسفة وتطورها بني     
 نـصر   العرب إىل املعلم الثاين أعين أبـا      املعروف بفيلسوف   

الفارايب ومروراً بالشيخ الرئيس ابن سينا وانتهاءاً بابن رشـد          
األندلسي الذي بلغ بفلسفة املشاء قمتها وأبلغهـا شـأوها          

  .وذروا 
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ويف هذه األثناء ظهرت طريقة جديدة يف التفكر الفلـسفي          
ت أصوهلا واستمدت جذورها من الفلسفة االفالطونية مث     أخذ

نسبت نفسها إىل إفالطون زوراً وتانـاً وهـي املدرسـة           
اإلشراقية اليت أسسها السهروردي شيخ اإلشراق وظهـرت        
آثار مهمة فيها مثل رشف النصائح للسهروردي ، ولكـن          
احلركة الفلسفية يف العصر اإلسالمي وضعت رحلـها عنـد          

  . تعالية اليت جادت ا قرحية املوىل صدر املتأهلني احلكمة امل
كما أن هناك مجاعة من علماء الدين أبرزوا عداءاً صـارخاً           
للعلوم الفلسفية بل للعلوم العقلية مطلقاً وشنوا حرباً ضـارية          

 وألفوا كتباً   - الفالسفة واحلكماء  –على أصحاب هذا العلم     
وكابن ) ت الفالسفة اف(يف هذا اخلصوص كالغزايل يف كتابه       

تيمية املخالف للمنطق والقواعد العقلية الثابتة اليت ال تقبـل          
لكنها حماوالت بائـت    ) الرد على املنطقيني  (النقاش يف كتابه    

بالفشل الذريع ومل تطق االستقامة يف وجه العقـل الـسليم           
  . وأحكامه وقواعده الثابتة 

عديـدة  وقع خالف شديد بني الفقهاء والفالسفة ألسباب        
أمهها عدم إحاطة الفقهاء باملسائل الفلسفية ، لكـن هـذا           



28 

 

اخلالف بدأ يرحل ويذبل شيئاً فشيئاً حىت أصبح يف العصور          
املتأخرة أمراً منسياً ، بل أخذ الكثري مـن الفقهـاء يـدرس         
الفلسفة ويتقنها ومنهم من مجع بني الفقه والفلـسفة فكـان    

سفية متاماً كما لـه آراؤه      فقيهاً فيلسوفاً له أنظاره وآراؤه الفل     
الفقهية ، وذلك بعدما تعلموا الفلسفة وأحاطوا به وعرفـوا          
مسائله ، وال خيفى على العارف اللبيب أن الفلسفة منذ زمن           
بعيد أصبحت من املواد الدراسية الضرورية واإللزامية أحياناً        
يف حوزاتنا العلمية ، وبات الفقيه ال يكون فقيهاً إالّ إذا أتقن            

علوم العقلية والفلسفة ، نعم هذه احلالة كانـت وال تـزال            ال
مشوبة بنوع من احلذر والتخوف عند فقهائنا ملا حتمله اآلراء          

  )) قائد طالبيها وأفكارهم الدينية الفلسفية من أخطار على ع
  

 73 ص   1ج. الشيخ املؤمن   . كتاب شرح اية احلكمة     : املصدر  ( 
. مدينة قم املقدسة    .  اإلسالمية   مؤسسة املعارف . ط األوىل    . 74و

  . )   هـ 1422
  

املؤمن يف موضع آخر من كتابه مستعرضاً       مهدي  وقال الشيخ   
  : جوانب تأرخيية من حركة الفلسفة يف احلوزة العلمية 
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 ))ت الفلسفة يف حوزاتنا العلمية بظـروف ال حتـسد ،           مر
 املواجهـة    من البعض بلـغ حـد      حيث اا لقيت سوء فهمٍ    

ة والتصدي الصارخ بالتحرمي والتكفري أو اإلعـراض        الصرحي
والصدود ، وعلى النقيض من هؤالء أفرط أنصار الفلـسفة          
وطالا بعض احلني يف كيفية املواجهة والدفاع عن املـسائل          
والقضايا املتعلقة بالفلسفة بل يف الدفاع عن الفلسفة ذاا كاد         

مة من الزلل ،    أن جيعل أنظار الفالسفة أساطري تبلغ حد العص       
وجيعل حمتويات الكتب الفلسفية حقائق ال تقبل الطعن بل ال          
جيوز نقدها ونقضها والرد عليها رغم ما فيها من التناقضات          

  .واألخطاء الفاحشة أحياناً 
ولوال بعض أساتذة الفلسفة يف القرن األخري لـضاع أكثـر           

حملبني العلوم أمهية وأعظمها مطلباً وأدقها مسائل ، بني إفراط ا         
الغالني وتفريط املبغضني القالني ، فلهم احلظ األوفر والسهم         

  . )) األكرب يف حفظ اللب اللباب من التلف والضياع 
  

   . )54 ص 1ج. املصدر السابق (
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  نتائج البحث

 علم الفلسفة من العلوم العقلية البحتة ، وقد كان لعلماء           -1
املسلمني دوريف تطوير هذا العلم  كبري .  

  

د  النظريات العقلية اليت يطرحها علماء الشرق والغرب ض        -2
 من ردها ونقدها عرب الـرباهني    الدين واألخالق والقيم ال بد    

  .  واألدلة العقلية 
  

 التعصب للرأي والتطرف يف مواجهة الـرأي اآلخـر ،           -3
وجعل األمور بني إفراط وتفريط ، وغلو وتشكيك ، يؤدي          

ى أسـس علميـة واضـحة       ملواقف متشنجة وغري مبنية عل    
، وآثار وتبعات هذه املواقف تكون كارثية جتاه الدين       ومنصفة
   . واتمع والعلم 

  

 ليس كل ما يذكره يف كتب الفالسفة يعد كاشفا عن           – 4
   .- دام ظله –عقائدهم ، كما قال آية اهللا السيد الروحاين 
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 يرى العلماء أن الفلسفة حتتوي على نوعني من املطالب ،   -5
، وهذه املطالب ال مانع من دراستها     مطالب ال متس العقيدة ،      

ومطالب أُخرى متس العقيدة ، وهذه املطالب حيرم على غري          
املتمكن دراستها ، أما من تتوفر فيه الشروط فيجوز له دراسة          

جة على دراسة هذه املطالـب      هذه املطالب بل قد تتأكد احلا     
 الغرب والشرق الـيت      سداً منيعاً أمام نظريات    ليكون دارسها 

تنشر يف كل يوم بأساليب وطرق جديدة طلق وت  .  
  

 علم الفلسفة من العلوم الصعبة ، وفيه جوانب خطرية ،           -6
وال يصح لكل أحٍد أن يدخل فيه ، بل ال بد من توفر شروط           
معينة يف طالب الفلسفة وإالّ كانت وبـاالً عليـه ، ومـن             

   –اهللا كلمتهم  أعلى –الشروط اليت ذكرها العلماء 
  . التمكن من العقيدة اإلسالمية بشكل كاٍف ) أ
أن تكون الدراسة عند أستاذ مـتمكن مـن العقيـدة           ) ب

  . اإلسالمية ومتمكن من الفلسفة أيضاً 
  . الذكاء والفطنة والتمكن من مباحث علم املنطق ) ج
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 لغة التكفري اليت نسمعها اليوم هنا وهناك لغةٌ غريبةٌ على           -7
نا العلمية ، وليس هلا حمل من اإلعراب يف مسألة دراسة           حوزات

   ت بك كلمات علماء الطائفـة يف جـواز    الفلسفة ، وقد مر
 أن يلجـأ بعـض      من املؤسـف  دراستها للمتمكن ، ولكن     

احلزبيني والسياسيني إىل الطعن خبصومهم السياسيني أيـضاً        
ع ، عرب جر املعركة إىل الدين واستخدام سالح التكفري والتبدي     

ومن الواضح أن استهداف الفلسفة والفالسفة اليوم ال يـراد          
منه يف الغالب الدفاع عن الدين بل اهلدف هو تسقيط دولـة           

ِل حلفاء األمـس الـذين           وحكم واإلساءة إىل رموزه من ِقب
لفظتهم الساحة السياسية وأُخرجوا منها نتيجة الـصراعات        

       بقـوا الـصراع    واملصاحل ، وكان الواجب على هؤالِء أن ي
السياسي بعيداً عن الدين واحلالل واحلرام وأن ال يـشوشوا          
على الناس دينهم وعقائدهم ، ويشككوهم يف علمائهم مـن      
أجل التغلب على خصم سياسي ، وال حول وال قوة إال باهللا            

  . العلي العظيم 
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حاولنا التنويع يف اجتاهات العلماء الذين نقلنا كلمام ،          -8
خرى مل نشأ التوسع يف نقل املزيد من األقـوال          ومن جهة أُ  

تركنا ذكر كـالم    وفيما ذكرناه الكفاية لطالب احلق ، كما        
واملري دامـاد   مجاعة من أهل العلم كالشيخ الرئيس ابن سينا         

والسيد اخلميين والسيد الطباطبائي والشيخ مطهري والـشيخ     
 –  رحم اهللا املاضني ووفق الباقني ملرضاته      –مصباح اليزدي   

حىت ال نتهم باالتكاء على كالم العلماء الفالسفة لتـرجيح          
  . خرى كفة على أُ

  

يف السنوات األخرية شـاهدنا ازديـاد       :  رجاء وطلب    -9
دروس تفسري القرآن الكرمي يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ، 
كما شاهدنا منواً لدروس احلديث الشريف وشرح الروايات        

 ولكنها  - عليهم الصالة والسالم   –وبيان كلمات املعصومني    
ال تزال قليلة مقارنة بالدروس اُألخرى كالفقه وأصول الفقه         

، وأمتىن وأطلب من ساديت  !! واللغة العربية بل وحىت الفلسفة      
 أن يزيـدوا مـن      – حفظهم اهللا تعاىل     –العلماء والفضالء   

، يث الشريف والعلوم املرتبطة ما    دروس القرآن الكرمي واحلد   
 بارك اهللا فيهم    – أود من إخواين األعزاء من طلبة العلم         كما
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 أن يسامهوا يف تلك الدروس باحلضور واملـشاركة         -مجيعاً  
والتفاعل بشكل أكرب ، كما أطالب أن تعود سنة اإلرشـاد           
والتوجيه للطلبة اجلدد ، بأن يتصدى مجاعة مـن األسـاتذة           

ـ        دالً مـن   والفضالء لرعاية وتوجيه طالب العلم املبتدئني ب
تركهم فريـسة لالنتـهازيني واحلـزبيني وأدعيـاء العلـم           

  .  والكرامات، واهللا من وراء القصد 
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